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Хід виховної години :

Вступне слово куратора групи 107 - КС: 
       Добрий день, дорогі друзі, гості ! Надворі весна. Як ми любимо цю пору
року, відчуваємо справжню насолоду при спілкуванні з весняною природою. У
ці травневі дні наша незалежна Україна відзначає День Матері. Саме в цей день
усі вшановують і матір-неньку, і матір-Батьківщтну, і матір-Божу.

Ми зібралися з  вами у цій  залі,  щоб прославити жінку,  яка  подарувала
кожному з нас найцінніше – життя. Ця жінка – мама, любов якої  найсвятіша.

Не дивлячись на те, скільки нам років, нам завжди потрібна мати, її ласка,
щирий погляд  і  безмежна  любов.  І  чим більша ваша любов  до  матері,  тим
світліше і радісніше життя.

 Мати  -  це  символ  усього  найкращого.  В  одному арабському прислів’ї
говориться,  що Бог створив на світі Матір, щоб заступала Бога там, де його
нема.  Найчастіше  повторюємо  слово  МАТИ  у  хвилини  страждання,  горя,
розчарування, бо добре знаємо, що мати любить свою дитину, завжди зрозуміє
її, подасть руку допомоги, розділить її радість і смуток.

Свічка материнського серця завжди освічує дорогу дитини в житті. В серці
матері ніколи не згасає любов, бо воно ніколи не залишається байдужим. Хай
кожний, хто має щастя мати матір, береже  її, як найцінніший дар життя.

 Шановні гості нашого свята ! Студенти груп 101-О та 107- КС запросили
вас на щиру розмову про  найдорожчу людину  для кожного з нас - МАТІР. 
Ведучий. Але спочатку я пропоную послухати  притчу про маму.  

( Відеофрагмент, слайд 2)
Ведуча. А я запрошую до розмови студентів групи.
Назар Салюк: Мати, мама, матуся, неня - такими словами величаємо жінку —
матір. Скільки спогадів і тепла таїть у собі це магічне слово. Цим словом ми
називаємо найдорожчу, найдобрішу, найкращу, наймилішу нам людину.
Васелина Доманчук: І  кожного, від немовляти і  до глибокої  старості,  образ
матері  супроводжує  все життя.  Мати  навчила  нас  бути  мудрими,  добрими,
навчила жити, вірити, любити і надіятися.
Назар Салюк:  Мама, Матуся, Мамуня, Мамочка, Матіночка, Неня, Ненечка…
Які надлюдські глибини скарбів містить це слово в собі, бо називає людину, яка
завжди для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша.
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(Слайд 3)

 Дар’я  Погоріла:

Є в мене найкраща у світі матуся.

За неї до тебе, Пречиста, молюся.

Молюся устами, молюся серденьком

До тебе, небесна Ісусова ненько.

Благаю у тебе щирими словами

Опіки та ласки для любої мами.

Дар’я  Підгурська:

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,

Щоб дні її минали без смутку і болю.

Рятуй від недуги матусеньку милу,

Даруй їй здоров’я, рукам подай силу,

Щоб вивела діток  у світ та й люди,

Щоб нами раділа, пишалась усюди.

За це я складаю в молитві долоні

До тебе, Царице, на сонячнім троні.

(Слайд 4)

 Ірина Забродська: Мама... Чи є на світі слово, більш прекрасне і ніжне ? У 
матері добрі та лагідні руки, найвірніше серце - в ньому ніколи не згасає любов,
воно ніколи не залишається байдужим ! Материнська любов – це найсвятіше 
почуття, яке робить жінку здатною на найбільшу самопожертву.

Сергій Русак: Друга неділя травня – Всесвітній День матері. Ми відзначаємо
це свято, щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей. У цей день
кожна  дитина,  мала  чи  велика,  вітає  рідну  матусю,  з  вдячністю  цілує  її
натруджені руки.

Ірина Забродська: З приходом весни в усьому цивілізованому світі святкують 
День Матері. Це свято прийшло до нас із далекої Філадельфії, дякуючи 
зусиллям молодої американки Анни Джервіс. Анна боляче пережила смерть 
матері й у 1918 році звернулася з листом до конгресменів, президента Америки,
у яких просила раз на рік, а саме  навесні вшановувати Матір. Прислухались до 
її слів державні мужі, і вже в 1924 році в почали святкувати День Матері.

Сергій Русак: Символом пам’яті стала квітка на грудях людей: рожева - 
означала шану живій матері, біла – померлій. Ідею Анни підтримали у світі. 
Вперше в Україні це свято відзначалося в 1929 році на Галичині. Діти готували 
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подарунок для матері, а найголовніше – намагалися бути чемними і 
слухняними. У національному одязі, з квітами в руках, під звуки музики тисячі 
дітей йшли вулицями міста чи села до площі, де відбувалося свято. Після 1939 
року це свято було заборонено. А згодом навіть згадка про нього припала 
пилюкою.

Назар Салюк : Відроджується Україна, а разом з нею свята, які були дорогими 
нашому народові. І сьогодні свято – це свято Божої Матері, Матері України і 
нашої земної Матері - жінки. Вони є тими чистими джерелами, з яких людина 
живиться від першого свого подиху на цьому світі до останніх днів життя.

Василина  Доманчук: Місяць травень – місяць небесної матері Діви Марії, яка 
для нашого народу є особливо шанованою, заступницею скривджених та 
знедолених, яка благословила у хресну путь сина, який став спасителем 
людства.

Анастасія Тимошенко:
       Можна у світі чимало зробити:

перетворити зиму на літу,
Можна моря й океани здолати
Гору найвищу штурмом узяти.
Можна пройти крізь пустелі та хащі – 
Тільки без мами не можна нізащо.
Бо найдорожче стоїть за словами:
„У світі усе починається з мами”.
За всі ті скарби, що нам дала мати,
Прийшли ми всі нині її вшанувати.

Ведуча. Послухайте пісню у виконанні Градищук Марії та Соломії   
«Мамо, мамочко моя» + відео

(Слайд 5)
Забродська  Ірина:  „Мамо!”  –  кричить  жінка, народжуючи  дитя.  „Мамо!”  –
кричить, падаючи поранений солдат.
„Мамо!” – перше слово, яке вимовляє дитина і недарма, бо першою людиною,
яка схиляється над її колискою, є мама.

Малярчук Віктор
О руки ті!
Вони вночі не сплять,
Оберігаючи рожевий сон дитяти,
З віків у вічність проліта Земля,
Нас на руках тримаючи, як мати.
З чужих країв вертаючи додому,
Після далеких мандрів і розлуки,
Цілуймо руки наших матерів,
Натруджені, ласкаві, рідні руки.
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Вони нас від колиски повели,
І сорочки нам шили-вишивали,
І підкидали в небо нас, малих
Щоб і в житті ми високо літали.
Ніщо не вічне –
Вічні матері
Уже й тоді, як нікому стрічати
Допоки сонце сяє угорі – 
Вона живе – многостраждальна мати.

Сергій Русак: Вам, найріднішим, найдорожчим, наймилішим, даруємо це свято
–  День  Матері.  Вітаємо  з  цим  чудовим  весняним  днем.  Прийміть  від  нас
найніжніші слова, найщиріші пісні.

Дмитро Панов:  Павло Глазовий. "Зустрічали діти матір"
Пише листа до Одеси
 Своїм дітям мати:
— Їду, дітки, до вас в місто
Віку доживати.
Я продала всю худобу,
Город і хатину,
Грошенята, як годиться,
Склала у торбину.
Як приїду — порадимось,
Як нам жити далі,
Отож, прошу, зустрічайте
Мене на вокзалі.
Одержавши таку звістку,
Дітки враз ожили
І раненько до вокзалу
Усі прикотили.
Старший син багато років
Прожива в Одесі,
Отож виїхав на зустріч
Він на «Мерседесі».
І молодший вже давненько
В місті прописався —
«Жигулем» біля вокзалу
Теж припаркувався.
Ну і дочка з чоловіком
На зустріч подались
Й до вокзалу помаленьку
Трамваєм добрались.
Стоять усі на пероні,
Потяга чекають,
А брати поміж собою
Жваво розмовляють.
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— Мама буде жити
в мене, —
Старший братик каже, —
В мене дім — кімнат
аж вісім,
Де схоче — там ляже.
— Ні, я маму, —
каже менший, —
Заберу до себе,
В мене хата — два поверхи,
Ще краща, як в тебе.
Тільки дочка з чоловіком
Мовчки вдвох стояли,
Все на рейки дивилися —
Потяга чекали.
Ось і потяг підійшов,
Вийшла з нього мати,
Всі кинулись, як годиться,
Її зустрічати.
Стали неньку обнімати,
В щоки цілувати,
Та одразу помітили —
Чогось сумна мати.
— Чому, мамо,
засмучені? —
Почали питати. —
Чи не раді, що вас діти
Вийшли зустрічати?
— Ой, діточки мої любі,
Якби ж то ви знали!
У поїзді в мене гроші
Геть з торбою вкрали.
У синів (помітно зразу)
Обличчя скривились,
Туди-сюди на пероні
Враз заметушились.
Старший каже:
— Вибачайте,
Я вас полишаю,
Бо сьогодні на роботу
Дуже поспішаю.
Син молодший теж
крутнувся,
Пішов до машини,
— В мене, — каже, —
побачення
Через півгодини.
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— Ой, синочки дорогенькі, —
Промовила мати, —
Куди ж мені тепер іти,
До чиєї хати?
Підійшов до неї зять,
Взяв за руку маму:
— Доведеться вам, матусю,
Жити разом з нами.
В нас квартирка —
дві кімнати,
Діток двійко маєм,
То вже якось вам куточок
В себе обладнаєм.
— Бачу, синки,
— мовить мати, —
Дітки ви «хороші»,
Та стрічали не мене ви,
А ті кляті гроші.
Вони в мене цілісінькі,
Я їх приховала...
Вибачайте, що неправди
Трохи вам сказала.
Хотіла я поміж вами
Гроші розділити,
Та віддам їх доньці з зятем,
Бо в них буду жити.

Андрійчук Наталія:
Моя любо мати – калиновий цвіт,
В тобі, рідна мати, весь мій любий світ.
В тобі – моє серце, в тобі – моя ціль.
Моє – твоє горе, моїм є твій біль.
Твоя втіха й радість радує й мене,
А твій жаль проймає серденько моє.
Бо ж я, моя мамо, твоя кість і кров,
Ти мене родила, ти є мій покров.
Ти – мій дар найбільший, ти - мій цвіт живий,
Ти – моя перлина, скарб мій дорогий.
Ти мене хорониш від лихих тривог,
Хай тобі дасть сили з неба Господь Бог.

Куратор  групи  101  –  О: Століттями  виростали  покоління,  всією  суттю
вбираючи  мамину  пісню.  Лагідну  вдачу  і  добрий  розум  мають  діти,  що
виховуються  під  спів  і  казку  матері.  А про  материнську  любов і  відданість
пишуть вірші, складають легенди, пісні.

Материнство...  святе  і  прекрасне,  оспіване,  поетами,  увінчане
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художниками.  У  всіх  народів  і  в  усі  віки.  Жінка-мати  була  охоронницею,
добрим  янголом  домашнього  вогнища.  Її  мудрість  поважали  в  сім’ї,  в  її
розрадах знаходило спокій  знеболене синівське серце.

Немає слів, щоб висловити подяку материнській любові, бо любов та без меж.
Вона  невимушена,  безконечна  і  незмірна.  Родина  може  відвернутись,  друзі
можуть стати ворогами, тільки в материнськім серці знайдемо жертовну любов.
Немає  нічого  на  світі  кращого  і  Богу  милішого,  як  любов  матері  до  своїх
діточок  –  в  її  серці  ніколи  не  згасає  любов,  воно  ніколи  не  залишається
байдужим.

 Бердичевська Сніжана : Микола Вороний. «Легенда»

Дівчину вродливу юнак покохав;

Дорожче від неї у світі не мав.

І клявся, божився, що любить її

Над сонце, над місяць, над зорі ясні.

“Тебе я кохаю. За тебе умру...

Віддам за кохання і неньку стару!”

Та мила його не боялась гріха:

Була, як гадюка, зрадлива, лиха.

Всміхнулась лукаво і каже йому:

“Не вірю, козаче, коханню твому...

Як справді кохаєш, як вірний єси,

Мені серце неньки живе принеси”.

Юнак мов стерявся: не їв і не спав,

Три дні і три ночі він десь пропадав.

І стався опівночі лютий злочин:

Мов кат, витяв серце у матері син...

І знову до милої, з серцем в руках,

Побіг, і скажений гонив його жах.

Ось-ось добігає, не чуючи ніг...

Та раптом спіткнувся і впав на поріг.

І серденько неньчине кров’ю стекло,

І ніжно від жалю воно прорекло...

Востаннє озвалось до сина в ту мить:

“Мій любий, ти впав...
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Чи тебе не болить?!”

Малярчук Віктор:

Бережіть материнське серце,

Бо воно, як воскова свічка.

То на гноті маленьке сонце,

Ніжне й тепле, але не вічне.

Затуліть теє серце ніжне

Од вітрів забуття і тривоги.

Каяття принесіть їй, хоч пізнє,

І утріть гіркі сльози знемоги.

Бережіть материнське серце!

Ведуча.  Переглянемо  разом  фрагмент  кінофільму  «Криниця  для
спраглих». 

Забродська Ірина:  Мати... Матуся... Ненька... З цим іменем у нас асоціюється
все добре,  щире, людське.  Це той дужий птах,  який розкрив нам крила, дав
дорогу в життя.  Це людина, перед якою ми будемо завжди в боргу,  будемо
завше цілувати їй руки. Мати — це Берегиня домашнього вогнища, яка зігріває
душі дітей теплом, ласкою, щирою любов'ю.

Назар Салюк:  Мабуть,  немає нічого дорожчого  для людини,  як рідний дім.
Додому повертаючись з далеких доріг,  несемо свої радощі,  сумніви і  печалі.
Саме в рідній домівці черпаємо любов, добро, тепло і ніжність від найдорожчої
людини – Матері.

Лівіцька Вікторія:

З далекої тривалої дороги,

Через печалі й гіркоту розлук

Спішу вклонитись отчому порогу

І доторкнутись материнських рук.

Ти вміла ждать. За те тобі спасибі,

За білі короваї на столі,

В дорогу ти благословляла хлібом,

Щоб не цурався рідної землі,

Ділив з людьми і радощі й печалі,

Не спотикався і не відступав.
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Щоб рідного батьківського порогу

Ніколи у житті не забував.

Чому мене так вабить рідна хата,

Збадьорює, мов подихом весни?

Бо в хаті тій мене чекає мати

У світлому серпанку сивини.

Максим Красний:

Крізь дощ, крізь сніги і тумани,

Чи дороги туман обснує,

Приїжджайте частіше до мами,

Повертайтесь в дитинство своє.

Забувайте обов’язок, втому,

Не марнуйте дрібницями дні,

Приїжджайте до рідного дому,

Розвесняйте в нім душі свої.

Там ростуть чорнобривці і м’ята,

 де пройшли ваші дні золоті,

Лиш не можуть вам вічними стати,

Руки мамині – крила святі!

Щоб не мучила совість потому -

Не приносьте батькам ви печаль,

Бо для них ви – жар – сонячний промінь,

Тож не гасніть у рідних краях!

Філіпп Дегтярьов:

Мама старенька стоїть на воротах.
Від сліз солоних очі печуть.
Чекає дітей у щоденних турботах,
А діти, байдужі, додому не йдуть.
Бо ж ціннішого в світі нічого нема,
 Як на тебе чекає ще мати жива!
Тож відвідай її хоча б раз, у неділю,
Бо стомлена мама плекає надію.
Коли ти прийдеш-  і мама зрадіє,
Тобі все простить і все зрозуміє .
Ніхто ж так не вміє, як мама, простити.
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Дай же їй, Боже, ще довго прожити!
Відвідайте маму у вільну хвилину,
Бо роки летять, летять безупину.
Любіть свою маму коли ще жива!
Бо колись схаменетесь, а її вже нема…

Богдан Корнієнко : 
Мамо моя рідна і єдина,
Ластівко добра і теплоти,
Я для тебе був і є дитина,
І для мене найдорожча ти.
Доки в грудях буде серце битись,
Втратити тебе я так боюсь.
Я на тебе хочу надивитись,
За здоров’я Богу помолюсь.
Скільки ти зазнала горя й муки
У своєму нелегкім житті!
Я цілую ці дбайливі руки,
Мозолисті, вмілі, золоті.
Хай поля-лани зерняться житом
І вруняться колосом без меж,
Скільки я на світі буду жити,
Ти в моєму серці не помреш!
Доки в грудях буде серце битись,
Втратити тебе я так боюсь.
Я на тебе хочу надивитись,
І чомусь ніяк не надивлюсь.

Русак Сергій:  Найдорожчою людиною у нашому житті завжди є, була і буде
мама. Із нею ми відкрили для себе світ. Перші кроки зроблено, тримаючись за
мамині руки. Перша пісня – мамина, перше знайомство  з квітами, птахами,
книжкою подарувала мама. Першу іграшку подала мама, і перша порада – теж
мамина. Мама – найкраща, найдорожча, єдина. Вона – завжди поруч.

Ведуча. До вашої уваги пісня про маму у виконанні Скороход Анжеліки.  

Сухомлин Олег:

Не журися мамо, що дихнула осінь,
Й восени приходить трепетна любов,
І гордливий місяць, і ранкові роси,
Як колись, як вчора, хай чарують знов!
Твоя радість світла дітям передасться,
Озветься співом в дорогих серцях,
Хай лиш справжнє щастя,
Тільки вірне щастя,
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Прилетить у долю, як вродливий птах.
Будь здорова, мамо!
Будь прекрасна, мила!
Ніжність солов’їну я тобі несу
Дякую, що вірності і святості навчила
І тримати правди вічну висоту!
Не журися, мамо, що зустріла осінь,
В ній калина дивна, як весна зорить
І чарують зорі, і срібляться роси…
Кличуть тебе, рідна, довго-довго жить!

Пузиревська Ганна:
Я часто ночами пригадую знов
Дитинства сполохану казку…
Спасибі, Вам, мамо,
Спасибі, Вам, мамо за вічну любов,
І щедру незміряну ласку.
Схилялось над ліжком привітне чоло
Дрімали натомлені очі…
Спасибі, Вам, мамо,
Спасибі Вам, мамо, за ваше тепло
І довгі недоспані ночі.
Ховали тривогу в собі й гіркоту
До мене всміхалися радо…
Спасибі Вам, мамо,
Спасибі Вам, мамо за всю доброту
І пісню, залишену в спадок.

(Слайд 6)
Василина Доманчук:  Я низько вклоняюсь вам, тому що ви – жінка! Це ваші
муки  дарують   світові  нове  життя.  Це  ваші  безсонні  ночі  вирощують  з
безпорадних крикунів старанних хлопчиків і дівчаток. Ваші руки і Ваше серце
роблять з безпорадних малюків чудових дівчат і благородних юнаків. І це ваші
турботи і ваш труд, ваша любов благословляє їх на подвиги в ім'я життя на
Землі.

Сплетіння часу,  зв’язане з  сердець бабусь,  мам, доньок… - і  немає у
світі меча, здатного розрубати цю нескінченну пряжу людства…

Забродська Ірина: Мати! Скільки в цьому короткому і великому слові радості,
щедрості,  самопожертви,   печалі,  страждання,  тривоги.  Це зрозуміло кожній
жінці-матері на всій планеті, якої б вона не була нації, кольору шкіри, якою б
мовою не розмовляла.  У матерів надто багато спільного.  І  той перший крик
дитини, який звучить, як наказ про надання їй найвищого звання – Матір. І та
тривога, яка навіки оселяється в її серці – тривога за своїх дітей.

Холодкова Юлія:
Кожна моя дорога – зморшка нова у нені,
Кожна моя тривога – пасемце сиве у неї,
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Яснота нездоланна! О, мамо рідненька!
Пресвяті твої сльози, піт і труд, спів і сміх.
Руки ласкаві цілую… Скільки з них випито сили.
Жали вони і косили, прали і тісто місили…
Здолали все! І заспівала дзвінко
Лиш ти, рідна мамо,
Українська жінко!

Салюк Назар: Мама... Закрий очі і прислухайся. І ти почуєш мамин голос. Він
живе в тобі, такий знайомий, рідний. Його не сплутаєш ні з яким іншим. Навіть,
коли станеш дорослим, завжди будеш пам’ятати  мамин голос,  мамині  руки,
мамині очі.
Градищук Марія:

Як дітей колишеш ти недремно,
То не раз змахнеш краплину поту.
Що ж, прислів’я мовить недаремно:
„Хто не мав дітей – не мав клопоту”.
А зростуть, то скільки дум у неньки,
І тривог за кожне їхнє діло.
Голова боліла від маленьких,
Від дорослих – серце заболіло.

Градищук Соломія:
 Але що ті клопоти й тривоги,
Бо хіба із щастям їх зрівняти,
Як дитя, зіп’явшися на ноги,
Перший крок ступає по кімнаті,
Як почуєш ти уперше „мамо”,
Як до школи приведеш за руку,
Як уже й одержиш телеграму:
„Мамочко, вітаю із онуком”...

Добре, як тебе пізнать в дитині,
Знать твої вона продовжить роки,
І людині дати світ широкий,
Дарувати їй цвітіння рясту,
Сині гори, неспокійні роки...
Хто не мав дітей, не звідав щастя,
Долею обкрадений навіки.

Павленко Марина:
Допоки нас чекають наші мами 
І поки виглядають нас батьки,
Провідуймо, та не лише листами,
Хоч дорогі їм і скупі рядки.
Коли неждано вдарять в дзвони далі,
Тоді на все, на все знайдеться час,
Але ні сльози, ні вінок печалі,
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Уже ніщо не виправдає нас.
Заниє жаль у щедрім слові „мамо”,
І чайкою здригнеться синя вись.
Провідуймо і завжди пам’ятаймо,
Що можем запізнитися колись.

Русак Сергій: Гіркі материнські сльози, гіркі, як полин, і пекучі такі. Чи буває у
світі щось гірше? Палить кожна синівська  сльоза серце мами, Защемить, як над
сином збереться гроза,  серце мами.  І  постане щитом на дорозі  біди – серце
мами. Скільки є мудреців, та найвища завжди – мудрість мами.

ВІДЕО-СЛАЙДИ ПРО БАТЬКІВ

Доманчук Василина:  Виховує мати синів і  дочок,  сподівається,  що буде до
кого на старість пригорнутися,  а вони розлетяться по світу і  довго-довго не
навідуються до отчого дому...Лише час від часу приходять скупі листи та схожі
одна  на  одну  телеграми.  А  коли  нарешті  знайдеться  хвилька,  аби  відвідати
отчий  поріг,  нерідко  вже  буває  надто  пізно...Зі  скрипом  відчиняються
перекошені  двері,  застогне  пошарпана  віконниця  і  додолу  підстреленою
горлицею впаде материнська любов...

Холодкова Юлія:

Ночами сняться зорі голубі 
І мати на припічку біля хати.
За все, що маю, дякую тобі, - 
За все, що маю, і що буду мати.
Та що я знала, коли із дому йшла,
Хіба я мігла, як підліток, зрозуміти,
Яка то святість – мамина любов,
Яка то мука — як лишають діти ?
Немов тишину, світ мене крутив, - 
Любив я мрію і мету високу,
Пробач мені, що тяжко завинив,
Лишив тебе на старість одиноку.
Тому і сняться зорі голубі
І мати на припічку біля хати ...
Тому й спішу подякувати тобі 
За все, що маю і що буду мати.

Ведуча.   Ріднішої від любої неньки немає нікого на світі. Скільки у неї справ,
скільки щодня турбот! І як мало радості. Подумаймо, друзі! Адже ми можемо
не тільки в свято робити їй приємне. Ми можете це робити щодня. Як? Дуже
просто.  Потрібно  лиш  дуже-дуже  любити  свою  маму.  І  щодня,  щохвилини
пам’ятати, що вона у нас одна-єдина у світі. І що ніхто нас так не любить, як
вона.
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Ведучий. А якщо мама іноді гнівається на нас трішки, то це лише тому, що
хоче, щоб ви виросли найкращими, наймудрішими, найпоряднішими людьми,
які вміють відстояти справедливість, захистити слабших.

Чухрій Данило:
До побачення, мамо!
Вже час вирушати в дорогу
Десь моя не протоптана стежка 
згубилась в житах.
Десь чекає кохання. Десь чатує тривога,
Все то – доля моя, мій ніким 
не торований шлях.
Не ховай у зіницях непрошені сльози –
Материнська щаслива сльоза визолочує світ!
Підіймаються діти, як трави!
І сонячні роси ваших дум і тривог
Нам наповнюють світ.
Де б не йшов я, ланами чи тернами
До якої б не прагнув зорі
Думи ваші надіями теплими
Мені в душу навіки лягли.

Руслан Булатицький : Рідні наші матусі! Ми обіцяємо Вам, що будемо 
старатися жити так, щоб ви могли пишатися нами.

Корноух Самуїл:
Бо треба жити кожним днем
Не відкладаючи на "потім"
Що має буть – не обминеш
В своїх стараннях і турботі.

                                                               Христина Крищук:

Нам треба жити кожним днем
Не ждать омріяної дати.
Горіть сьогоднішнім вогнем
Не треба "потім" нам чекати.

 Бабенко Надія:

Бо людина ціниться по тому
Чи вона зробила, що могла
Скільки сил у неї вистачало
Щоб на світі більше щастя стало.

     Савчук Михайло:
Любі наші мами!
Хай щастя вікує у вашому домі
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І радість хай буде завжди
Здоров'я міцного і щирої долі
Ми вам посилаєм на довгі роки.

Солодушенко Ірина:
Несем любов коханим й матерям
Плекаєм квіти на землі і в серці
Неначе сонце весняним полям
Нехай вам, любі, доля усміхнеться!

Довгаль Максим:
Я не знаю, мамо мила, що тобі і побажати.
Перш за все – щастя, 
сили і здоров’я всім у хаті.
Щоб жили ми всі у згоді,

як ти завжди нас учила,
Щоб твоя усмішка гарна нас,

як сонечко, всіх гріла.
Матінко моя єдина, тебе кохаю над життя 
І бажаю: будь щаслива, наче квітка 

весняна !
Народжений я любов’ю –
хай святиться повік ім’я !
Зичу доброго Вам здоров’я, берегине, ненько 

моя !
(Максим  підходить до мами, цілує її і дарує квіти)

(Слайд 7)

Ведуча. Ми раді були бачити всіх наших мам на святі.

Ведучий. Ми хочемо почути голоси дорогих нам людей.

Ведуча.  Тож передаємо в зал вільний мікрофон і запрошуємо до слова наших
мам.

   (  Матері  студентів  звертаються  до  дітей  зі  словами  вдячності  й
найкращими побажаннями)

Куратор групи 107 – КС: Мені хочеться подякувати всім, хто прийшов до нас
на свято, а зокрема, вам студенти, за те, що ви любите свою неньку Україну,
свою родину і рідну матір. Хочеться побажати вам: Хай біда і горе минають
ваш дім. Доброго здоров’я зичу вам усім. Запрошую всіх сфотографуватися на
згадку.
(Звучить пісня «Родина») 
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